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2عدد المقاعد

يمعدل الطالب االولالمعدلموظف حكوميالجنسالمواليدت يالمالحظاتالموقفاالمتيازدرجة المفاضلةدرجة االمتحان التنافسيالمعدل النسب 
 
الموقف النهائ

nonoمرشح حسب الخطة---9976.3985686.1الانبى119/8/1981

انبى213/9/1980

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
11/2/2016آخر شهادة ف

83.833no7183.9831---مرشح حسب الخطةno ---  درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب مدرس4تم اضافة no

انبى37/10/1986

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
24/9/2017شهادة ف

87.0836no7483.15852---غتر مرشحnono

ذكر410/9/1987

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
11/9/2013شهادة ف

رين95.2588.5265382.575 nonoمرشح خارج الخطةتعويض متض 

ذكر527/6/1983

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
8/8/2012آخر شهادة ف

88.65no6082.055---غتر مرشحno ---  درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب مدرس مساعد2تم اضافة no

ذكر614/9/1981

بية  ي وزارة التر
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
27/7/2016شهادة ف

93.75no5381.525---غتر مرشحnono

ذكر71/1/1987

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
2/6/2013آخر شهادة ف

85.1no5381.47---غتر مرشحno ---  درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب استاذ مساعد6تم اضافة no

انبى81/3/1985

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
20/9/2012آخر شهادة ف

86.8no5480.96---غتر مرشحno ---  درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب مدرس4تم اضافة no

nonoغتر مرشح---87.056no5978.6392الانبى931/12/1990

nonoغتر مرشح---88.5no5578.45الانبى1016/10/1993

انبى1120/6/1971

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
1/3/2003آخر شهادة ف

79.1no7078.37---غتر مرشحno ---  درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب مدرس مساعد2تم اضافة no

ذكر1220/5/1973

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
22/12/2012آخر شهادة ف

80.25no5877.575مرشح خارج الخطةسجير  سياسيno ---  درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب مدرس4تم اضافة no
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ذكر135/5/1983

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
15/2/2017آخر شهادة ف

83.9no5577.23رين no درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب مدرس مساعد2تم اضافة  --- noغتر مرشحتعويض متض 

ذكر141/8/1981

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
29/12/2016آخر شهادة ف

81.5no5076.05---غتر مرشحno ---  درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب مدرس4تم اضافة no

ذكر151/7/1977

ي وزارة العلوم 
 
موظف ف

ة بعد  والتكنولوجيا والمباشر

ي 
 
5/4/2015آخر شهادة ف

nonoغتر مرشح---83.9279.2565775.844

انبى1620/4/1976

ي وزارة الصناعة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  والمعادن والمباشر

ي 
 
16/12/2020شهادة ف

84.028no5274.4196رين nonoغتر مرشحتعويض متض 

انبى1717/8/1982

ي مجلس محافظة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  ديال والمباشر

ي 
 
24/9/2017شهادة ف

nonoغتر مرشح---77.33387.9586673.9331

ذكر183/4/1975

ي وزارة الصحة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
22/11/2011شهادة ف

76.722no6773.8054---غتر مرشحnono

ذكر197/4/1989

ي وزارة العلوم 
 
موظف ف

ة بعد  والتكنولوجيا والمباشر

ي 
 
26/11/2018آخر شهادة ف

nonoغتر مرشح---82.63979.765072.8473

ذكر2014/5/1987

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
3/2/2016آخر شهادة ف

no درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب مدرس مساعد2تم اضافة  --- noغتر مرشح---73.2587.56171.575

انبى2115/1/1984

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
10/6/2012آخر شهادة ف

70no6369.9---غتر مرشحno ---  درجة عىل اساس المفاضلة كونه حاصل عىل لقب مدرس مساعد2تم اضافة no

nonoمرشح خارج الخطةذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة73.63971.2325367.4473الذكر225/3/1990

انبى2317/1/1984

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
14/9/2011آخر شهادة ف

94.2no4880.34يذوي الشهداء
 
nonoمرشح خارج الخطة فرز ثائ
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قتيبة كاظم عبد شلبه

كوثر ثابت صالح حمودي
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انبى245/6/1983

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
11/7/2019آخر شهادة ف

92.2no4878.94---ي
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر2510/3/1985

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
28/10/2015آخر شهادة ف

90.5no4877.75---ي
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى2622/2/1983

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
23/8/2011آخر شهادة ف

90no4877.4رين يتعويض متض 
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---91.6no4477.32الانبى273/10/1989
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر2828/8/1986

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
24/3/2014آخر شهادة ف

88.33no4374.731---ي
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---85.5555no3971.58885الذكر292/12/1978
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---83.16790.314070.2169الذكر3021/2/1995
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر3122/7/1971

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
22/1/2012آخر شهادة ف

80.25no4669.975---ي
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى3210/9/1978

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
26/12/2005آخر شهادة ف

80.94no4469.858---ي
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى3326/6/1976

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
19/9/2016آخر شهادة ف

78.6no4668.82---ي
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر3424/5/1973

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
4/1/2006آخر شهادة ف

84no3168.1يذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---80.0488.1033867.428الانبى3528/4/1991
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى3615/1/1989

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
21/12/2017آخر شهادة ف

77.444no4467.4108---ي
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---77.389no4266.7723الانبى3723/7/1990
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

زينه احمد علوان محمد

هبه امتر جابر كاظم

عباس محمود احمد كاكي

ايات حكمت لطيف كشكول

زهراء فيصل حسن عىلي

نور باسم زوير مخلف

بالل سعدون حميد مجيد

منار بشار مرتض  كريم

عباس فاضل حمزة عبود

صفا امير  احمد صبار

عبتر محمد شنشول داود

محمد وليد نوفان عسكر

حسن عبد الهادي كاظم محمد

منتظر نعيم ياش كريم
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ذكر384/7/1984

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
13/5/2012آخر شهادة ف

ي---74.91781.0144666.2419
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ي---77.736no3966.1152الانبى392/6/1992
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

انبى4014/1/1969

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
16/5/2005آخر شهادة ف

78.444no3364.8108رين يتعويض متض 
 
nonoغتر مرشح فرز ثائ

ذكر414/1/1982

ي وزارة الصحة 
 
موظف ف

ة بعد آخر  العراقية والمباشر

ي 
 
7/1/2021شهادة ف

75.639no3864.3473يذوي الشهداء
 
nonoغتر مرشح خارج الخطة فرز ثائ

انبى4210/12/1984

ي وزارة التعليم العالي 
 
موظف ف

ة بعد  والبحث العلمي والمباشر

ي 
 
8/9/2015آخر شهادة ف

94.5noتنحية---درجة التنافسي غتر صحيحةnono

nonoتنحية---درجة التنافسي غتر صحيحة85.4noالانبى4330/11/1991 هبة سمتر عبد الكريم محمد عىلي اغا

غزوان خالد عوده ريحان

شذى طالب رشيد عبدالصاحب

سهاد عباس ياش محيل

مصطف  ثامر صالح محمد

مريم ياسير  عبدهللا احمد
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